
สัมมนากับบริษัทประกันวินาศภัย 
โครงการ  Insurance Bureau Project  (ประเด็นค าถาม) 

ห้องประชุม 221  สามคมประกันวินาศภัยไทย 
วันที่ 7 พ.ค.2558 เวลา 13.30 – 17.00 น. 

 
ประเด็นค าถาม 
1. บริษัทประกันวินาศภัยสามารถใช้งานข้อมูลของ Data Center ด้านอื่น นอกจากรายงานได้หรือไม่ 

ตอบ  รายงานสถิติการน าส่งข้อมูล รายงานทะเบียนเอกสาร สืบค้นประวัติรายการข้อมูลที่น าส่ง เป็นต้น  
 
2. ถ้าส่งข้อมูลประกันไม่ทัน Go live อาจส่งได้บางประเภท (อยู่ระหว่าง Develop) จะมีค่าปรับหรือไม่ 

ตอบ  พิจารณาตามความเหมาะสม 
 
3. ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยไม่สามารถส่ง”รหัสจังหวัด อ าเภอ ต าบล” ได้เพราะข้อมูลส่วนหญ่นั้นถูกเก็บใน 

Field Field เดียวกัน และเป็นภาษาอังกฤษ ทางบริษัทฯ สามารถส่งข้อมูลที่อยู่ที่เป็น Field  Field เดียวนี้
ไปที ่“ที่อยู่ผู้เอาประกันภัย”และ “รหัสจังหวัด อ าเภอ ต าบล” ขอส่งเป็น Dummy ได้หรือไม่ เช่น 99999 
เพ่ือบอกให้รู้ว่ามีข้อมูลแต่ไปรวมอยู่ที่ “ที่อยู่ผู้เอาประกันภัย” 
ตอบ  ให้น าส่งข้อมูลที่อยู่ ตามที่อยู่จริง  
 

4. กรณีท่ีกรมธรรม์ที่คุ้มครองเกิน 10 ปี และวันที่เริ่มต้นก่อนปี 2552 จะต้องน าส่งข้อมูล (Conversion) ด้วย
หรือไม่ 
ตอบ  ให้รายงานข้อมูลกรมธรรม์ที่ยังมีความคุ้มครอง  
 

5. ขอแนวทางในการน าส่งของ Non – motor ในช่วง Conversion ทางบริษัทไม่สามารถส่งข้อมูลได้ครบทุก
ฟิลด์ที่ขาดไม่ได้ เช่น จังหวัด อ าเภอ และอ่ืนๆ 
ตอบ  การน าส่งข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของบริษัทประกันภัยเองที่จะน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ จึง
อยากขอให้ส่งข้อมูลให้ได้มากที่สุด  

 
6. การน าส่งข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี กรณีมีข้อมูลไม่ครบทุก Field จะน าส่งข้อมูลที่เป็น  Null  ได้หรือไม่ 

ตอบ  เหมือนข้อ 5 
 
7. รหัสจังหวัด – อ าเภอ – ต าบล มีหลักการในการแบ่งอย่างไร/ใช้หลักเกณฑ์ของอะไร  (กรมการปกครอง,    

ตามรหัสไปรษณีย์ ,ฯลฯ)  เช่น  00   00   00 หรือไม่ 
                                       
        จ.    อ.    ต. 
 ตอบ  โครงการฯ IBS. ให้ใช้ ตามกรมการปรกครอง  
 
 



8. Error ที่แก้ภายในเมื่อไหร่ ที่จะทันให้ Conversion ขึ้น IBS 
ตอบ  Motor Conversion เฉพาะ ข้อมูลที่ไม่ติด Error  

 
9. Conversion ส่งใน format เดิม หรือ format ใหม่  

ตอบ   Conversion format ใหม่  
 
10. ชื่อ file ที่ Upload จาก  text  file เป็น xml ชื่อ xml file จะ gen ให้อัตโนมัติหรือไม่ 

ตอบ  ระบบสร้างชื่อไฟล์ให้อัตโนมัติ 
 
11. แฟ้มข้อมูลการรับเบี้ย กรณีกรมธรรม์ไหนยังไม่ได้รับช าระจะต้องส่งหรือไมแ่ละการน าส่งคัดตามวันที่ 

Approve กรมธรรม์หรือคัดตามวันที่รับเบี้ย 
ตอบ  วันที่รับเบี้ย 

 
12. กรณี Table ที่แสดงการจ่ายเคลม เช่น การการจ่ายเช็คให้โรงพยาบาล 1 ใบ แต่รวบรวมหลายเคลมจะ

แสดงยอดเงินอย่างไรเพราะใน table มีการระบุ เคลม และเลขที่เช็ค 
ตอบ ระบุเลขเคลมตามที่จ่ายจริงในเช็ค  โดยระบุเป็นรายเคลม ส าหรับหมายเลขเช็คสามารถใส่ค่าซ้ าได้ 

       เพราะเป็นการจ่ายในเช็คใบเดียวกัน 
 
13. กรณีการประภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ตารางที่ 9 มีความละเอียดมากเกินไป ซึ่งบริษัทไม่ได้เก็บละเอียดมาก

ขนาดนี้ จะให้แก้ไขอย่างไร 
ตอบ  ให้ Map และจัดส่งตามประกาศ 

 
14. เรื่อง CA ใช้ของที่ไหนได้บ้าง  

ตอบ ส าหรับผู้ให้บริการในประเทศไทย มี 3  รายคือ  TOT, CAT , TDID 
 
15. รายงานประกันภัยการขนส่งทางทะเล field 33  ที่เพ่ิมขึ้นมา  “ความรับผิดส่วนแรก” เป็น field บังคับ

หรือไม่ 
ตอบ  ไม่บังคับ  (ขาดได้) 

 
16. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีการรายงานค่า Commission ด้วย  เนื่องจาก ค่า commission จ่าย

ต่อ Policy ในกรณี Fleet ต้อง  weight  ค่า commission ให้กับรถแต่ละคัน จะมีปัญหาเรื่องการค านวณ
หรือไม่ 
ตอบ  ไม่มี 

 
17. ในการท า xml file ถ้า gen โดย system ของบริษัทเองจะไม่ได้มีการตรวจสอบ data โดย excel ไม่

ทราบว่าจะเป็นปัญหาหรือไม่ ถ้า data error จะต้องแก้ไขอย่างไรและจะได้  Ref No. มาอย่างไร 
ตอบ สามารถสอบถามหมายเลข  Reference Number ผ่านทางหน้าจอ หรือ download ผ่านทาง      

       ระบบ  IBS 



 
18. แบบรายการโครงสร้างข้อมูล Final ของ Final จะได้รับในช่องทางใด ช่วงเวลาใด 

ตอบ ภายในเดือน พฤษภาคม 2558  
 

19. รหัสจังหวัด อ าเภอ ต าบล มีชื่อภาษาอังกฤษ ด้วยหรือไม่เพราะมีการออกกรมธรรม์เป็นภาษาอังกฤษ 
ตอบ  ส านักงาน คปภ. ไม่มีรหัสเป็นภาษาอังกฤษ 
 

20. เนื่องจากตารางรายการ  (Layout) ไม่ตรงกับตัวอย่างข้อมูล ( xml ) จะให้เขียนโปรแกรมยึดตามอะไร เช่น 
ตารางรายการสินไหม ล าดับที่ 5 และ 6 จะสลับกับตัวอย่าง xml (ตามเอกสานแนบ) 
ตอบ  XML ยึดตาม “ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ” สลับต าแหน่งได้ 

 
21. ผู้เอาประกันภัยที่เป็นชาวต่างชาติที่ Register อยู่ต่างประเทศแตม่ีทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทย เช่น บริษัท

นั้น ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย เลขที่นิติบุคคลก็ไม่ใช่ของประเทศไทย จะมีวิธีการจัดการอย่างไร 
ตอบ  ระบุตามความจริง 

 
22. ในระบบหน้า iform ส าหรับไว้ โหลด หรือ คีย์ข้อมูล  ซ่ึงมี สิทธิ์ user ที่ใช้อยู่มาก  รบกวนให้มี 1 Repor 

ไว้ให้สมาชิกได้ดาวน์โหลดข้อมูลได้ด้วยว่า User แต่ละคนของบริษัทนั้นๆ มีสิทธิ์ใช้งานในส่วนใดได้บ้าง ให้   
สามารถ Export  รายงานตัวนี้ออกมาได้ด้วย 
ตอบ  ระบบจะมีรายงานให้ผู้ใช้สอบถามได้ 
 

23. ในกรณีที่กรมธรรม์เก่าย้อนหลังมากกว่า 5 ปี แล้วเกิดสลักสลังใหม่ในปีปัจจุบัน หรือกรมธรรม์ที่เกิด       
สินไหมใหม่ จะต้องน าส่งข้อมูลกรมธรรม์นี้ด้วยหรือไม่ และมีวิธีการส่งข้อมูลอย่างไร 
ตอบ ให้รายงาน/น าส่งข้อมูล ของกรมธรรม์  ที่เกิด สลักหลัง หรือเกิดสินไหม เข้ามาด้วย  
 

24. ความคุ้มครองพิเศษในส่วนข้อมูลกรมธรรม์และสินไหมคืออะไร 
ตอบ   เป็นตารางข้อมูลที่เพ่ิมเติมข้ึนมาใหม่ 
 

25. Data ชุดแรกท่ีต้องน าส่งมีการตรวจสอบความถูกต้อง Business validation และ system validation  
หรือไม่ 
ตอบ   ล าดับแรก ตรวจสอบ System validation  ก่อน และ  Business validation  ตามล าดับ 
 

26. ประกันภัยรถยนต์ไม่ต้องมีรหัสอาชีพได้หรือไม่ 
ตอบ   ประกันภัยรถยนต์สมัครใจต้องรายงานตามประกาศ 
 

27. ข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นใหม่ในการส่งข้อมูลเก่าปี 2552-2557 น่าจะให้ทางบริษัทสามารถส่งเป็น Blank ได้ เช่น  
จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
ตอบ  เหมือนข้อ 5 
 



28. งาน พ.ร.บ. ของประกันภัยรถยนต์ที่ต้องส่งในระบบ IBS จะซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ต้องส่งใน Real time ของ    
ส านักงานฯ  คปภ. หรือไม่ 
ตอบ ซ้ าซ้อน ในช่วงแรก เพราะเมื่อเริ่มใช้ระบบ IBS ในต้นเดือนมกราคม 2559 ข้อมูลต่างๆ เช่น งาน
ประกันภัยรถยนต์ที่เคยส่งให้ทาง TID หรือ ส่งผ่านระบบ Real time ของส านักงานฯ คปภ. ยังคงต้องส่ง
เหมือนเดิมก่อน เนื่องจากระบบ IBS นี้ยังใหม่อยู่ อาจจะมีการปรับปรุง แก้ไข ต้องรอให้ระบบ IBS มีความ
มั่นคง สามารถใช้งานได ้ปกติ จึงจะลดวิธีการส่งแบบเดิมลงแล้วส่งเฉพาะในระบบ IBS 
 

29. ส าหรับบริษัทประกันภัยใดที่ใช้ Web Service ในการน าส่งข้อมูล แต่ Server ไม่ใช่ Windows จะมี     
วิธีการจัดการอย่างไร 
ตอบ ส าหรับบริษัทประกันภัยที่ Server ไม่ใช่ Windows แต่จะน าส่งข้อมูลทาง Web Service ทาง TID 
ได้มีการเตรียมอีก Section ส าหรับ การพัฒนา Web Service โดยเฉพาะ   จึงรบกวนให้บริษัทประกันภัย
ต่างๆได้เตรียมข้อมูลไว้ว่าตอนนี้ใช้ระบบปฏิบัติการใดอยู่ 
 

30. กรณีท าประกันภัยรถยนต์บริษัทเดียวกันแต่คนละกรมธรรม์ซึ่งมีหมายเลขตัวถังหรือทะเบียนรถเดียวกัน    
ความคุ้มครองของกรมธรรม์แรกยังไม่หมด จึงเกิดความคุ้มครองซ้อนขึ้น แล้วจะส่งข้อมูลได้อย่างไร 
ตอบ บริษัทเองต้องตรวจสอบข้อมูลก่อน แต่ในฐานข้อมูลที่บริษัทส่งข้อมูลมายังศูนย์ข้อมูลเองไม่ได้มีการ 
ตรวจสอบความซับซ้อนของความคุ้มครองของกรมธรรม์ แต่ทางส านักงานฯ คปภ.อาจมีเครื่องมือในการ
ตรวจสอบข้อมูลนี้อยู่ ดังนั้นบริษัทสามารถส่งข้อมูลมาได้ปกติ 
 

31. ถ้าในอนาคตได้มีการปรับผังโครงสร้างของระบบใหม่ข้อมูลที่เคยส่งไปต้องปรับใหม่หรือไม่ 
ตอบ คาดว่าตัวภาคผนวกจะไม่กระทบต่อบริษัทประกันภัยแต่ตัวที่อาจส่งผลกระทบน่าจะเป็นตัว
Template  แต่ถ้าจ าเป็นต้องปรับปรุงอีกข้อมูลในชุดแรกที่เป็นเวอร์ชั่น 1 จะยังถูก fleet  ไว้คงเดิม แต่
เมื่อเกิดการปรับปรุงโครงสร้างก็จะเป็นข้อมูลในเวอร์ชั่น 2 ก็จะเริ่ม run ข้อมูลในเวอร์ชั่น 2 เลย 
เช่นเดียวกับช่องทางในการน าส่งข้อมูล เช่น ทาง iForm  Web Service File และ Upload File ก็มี 
เวอร์ชั่นเหมือนกัน 
 

32. บริษัทที่ไม่ใช่ประกันภัยรถยนต์ซึ่ง TID ไม่ได้เก็บข้อมูลจึงไม่สามารถ Converse  ได้ท าให้ต้องส่งข้อมูล  
เยอะมาก ซึ่งบางข้อมูลอาจจะไม่มีข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี จะสามารถส่งแค่ที่มีได้หรือไม่ 
ตอบ  เหมือนข้อ 5 
 

33. อยากทราบว่า Section ส าหรับ การพัฒนา Web Service จะนัดหมายเมื่อไหร่ 
ตอบ  ทางสมาคมประกันวินาศภัยไทย จะท าการนัดหมายอีกครั้ง 
 

34. กรมธรรม์ต้องส่งเฉพาะ 5 ปีย้อนหลังใช่หรือไม่ 
ตอบ กรมธรรม์ที่ยัง Active อยู่ตั้งแต่ปี2552 ทั้งหมดอาจจะย้อนหลังเกิน 5 ปี เพราะเป้าหมายเน้นที่ เคลม   
ซึ่งต้องตาม Accident year เช่น บางเคลมอาจอยู่ระหว่างการฟ้องร้องนานถึง 10 ปี เมื่อศาลตัดสิน 
ให้จ่ายค่าสินไหมของเคลมนั้น จะต้องน าส่งข้อมูลกรมธรรม์เก่านั้นด้วย 

 



35. ข้อมูลชุดแรกท่ีต้องส่งทั้งที่เป็น Motor และ Non - Motor จะมีการตวรจสอบ Business validation   
ด้วยหรือไม่ 
ตอบ ถ้าเป็น Class ของ Motor ที่มอียู่ในฐานของ TID จะ Converse ในส่วนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว  
   ส่วนใน Class ของ Non – Motor เหมือนข้อ 5 
 

36. บริษัทประกันวินาศภัยที่ใช้ CA ซ่ึงซ้ือผ่านทาง Net Bay และไม่ทราบว่าเป็นของค่ายไหน ไม่ทราบว่าจะ
ใช้ไดห้รือไม่ 
ตอบ ถ้าเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันสามารถรับได้หมด 
 

37. ในช่วงระหว่างท าการ Test จะต้องขอ User เลยหรือไม่ 
ตอบ  ยังไม่ต้องขอ เพราะช่วง Test มี User  ให้ใช้ Test โดยเฉพาะ 
 

38. แต่ละบริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมีจ านวน CA ที่ต้องใช้ในบริษัทเพียงหนึ่ง CA หรือ หลาย CA  
ตอบ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทประกันวินาศภัย ว่าจะให้ใช้ CA ค่ายเดียวหรือหลากหลายค่ายก็ได้ 

 
39. ระบบงาน เบ็ดเตล็ด กรณีท่ีเป็นกรมธรรม์ SME ที่แต่ละบริษัทประกันวินาศภัย ขออนุมัติ กับ OIC จะ

รายงานที่ ประเภทงานหลัก /งานย่อย ใด   
ตอบ   ก าหนดประเภทงานย่อยเพิ่มเติม 
 

40. ตามท่ีทาง TID แจ้งมาว่า ในการ Export Text File ให้ทาง TID นั้น ให้แสดง Column Heading ด้วย       
นั้น  ดิฉันมีค าถามว่า ตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็ก มีผลกับทางคุณไหม  เช่น  ทางคุณแสดง ชื่อข้อมูล  
ภาษาอังกฤษ  ว่า  CompanyCode ทางบริษัทประกันวินาศภัย  สามารถ ใช้ตัวอักษร เล็กหมดได้
ไหม  โดย   
แสดงเป็น  companycode 
ตอบ   โปรแกรมสามารถรับได้ทั้ง ตัวเล็ก ตัวใหญ่  
 

41. ในการส่ง Text File ไปให้คุณ ให้คั่นด้วย '|'  หรือ สามารถคั่นด้วย semi colon ( ';' ) แทนได้ด้วยคะ 
ตอบ  ข้อมูลต้องคั่นด้วย ( | )  pipe  เท่านั้น 
 

42. ขอค ายืนยันอีกครั้งว่า ในการส่ง Text File ไปให้ทาง Data Center  นอกจากส่งชื่อ Column Heading
แล้วสามารถสลับ ล าดับ ของแต่ละ Column ได้ ไม่จ าเป็นต้องเรยีงตามที่ส่งเอกสารมาเพราะทาง Data 
Center  ดูทีช่ื่อ Column Heading ใช่หรือไม่  
ตอบ  สามารถสลับล าดับที่ของข้อมูลได้ 
 

43. ประเภทกลุ่มรายการ ของตารางสินไหมทดแทน กรณีรับคืน Deduct ต้องดึงข้อมูลมาอยู่ในประเภทกลุ่ม
รายการรับคืนหรือไม่ (Non - Motor) 
ตอบ น าส่งตามประเภทกลุ่มรายการรับ 
 



 
44. ประเภทกลุ่มรายการ ของตารางสินไหมทดแทน ข้อมูลรับคืนส่งค่าเป็นบวกหรือลบ (Non - Motor) 

ตอบ น าส่งค่าสินไหมรับคืน เป็น 'ลบ'  กรณีท่ีประเภทกลุ่มรายการรับ ='CS' 
 

45. จ านวนเงินความรับผิดส่วนแรก ของตารางสินไหมทดแทน กรณีบริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าสินไหม แบบ  
NetDeduct (Loss - Deduct) ต้องระบุค่าเสียหายส่วนแรกหรือไม่ (Non - Motor) 
ตอบ ถ้าไม่มี ให้ส่งค่า ' 0 ' 
 

46. ล าดับที่ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหาย ของตารางสินไหมทดแทน กรณีเป็นประกันภัยกลุ่มใหญ่    
เปิดเคลมเดียวให้น าส่งข้อมูลอย่างไร (PA & Health) 
ตอบ ต้องระบุล าดับที่ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหาย (ห้ามขาด) 
 

47. วันที่ได้รับแจ้งเหตุจากผู้เอาประกันภัย ของตารางสินไหมทดแทน กรณีเป็นประกันภัยกลุ่มใหญ่ เปิดเคลม
เดียวให้น าส่งข้อมูลอย่างไร (PA & Health) 
ตอบ ต้องน าส่ง วันที่ได้รับแจ้งเหตุจากผู้เอาประกันภัย 
 

48. วันที่เกิดความเสียหาย  ของตารางสินไหมทดแทน กรณีเป็นประกันภัยกลุ่มใหญ่ เปิดเคลมเดียวให้น าส่ง
ข้อมูลอย่างไร (PA & Health) 
ตอบ ต้องน าส่ง วันที่เกิดความเสียหาย 
 

49. รหัส ICD10 คืออะไร, บังคับต้องมีหรือไม่ (Non - Motor) 
ตอบ คือรหัสโรค และหัตถการ ที่ใช้ในประเทศไทย 
 

50. ตารางค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองอ่ืนๆ หมายถึงความคุ้มครองอ่ืนๆ อย่างไร ไม่เข้าใจตัวอย่างแนบ 
(Motor) 
ตอบ คือความคุ้มครองเพ่ิมเติมตามการ คปภ. ก าหนด 
 

51. "B" ให้ธนาคารเป็นผู้ด าเนินการแทน หมายถึงอย่างไร คือธนาคารออกเช็คและลูกค้ามารับเช็คท่ีธนาคาร 
หรือไม่ (Motor) 
ตอบ เป็นรายการที่ให้ ธนาคารด าเนินการให้ 
 

52. EffectiveDateSection2 ของตารางกรมธรรม์ประกันภัย ต้องเป็นค่าว่างได้จะมีค่าก็ต่อเมื่อประเภท
กรมธรรม์เป็นที่อยู่อาศัยและภัยพิบัติเท่านั้น ใช่หรือไม่ (Fire) 
ตอบ  ใช่ 
 

53. ExpiryDateSection2  ของตารางกรมธรรม์ประกันภัย ต้องเป็นค่าว่างได้จะมีค่าก็ต่อเมื่อประเภทกรมธรรม์
เป็นทีอ่ยู่อาศัยและภัยพิบัติเท่านั้น ใช่หรือไม่ (Fire) 
ตอบ  ใช่ 



 
54. RiskCode ของตารางกรมธรรม์ประกันภัย ต้องเป็นค่าว่างได้ ถ้า Risk Flag = I  ใช่หรือไม่ (Fire) 

ตอบ  ไม่ใช่ 
 

55. InternalArea ของตารางกรมธรรม์ประกันภัย ต้องเป็นค่าว่างได้หรือไม ่เพราะบางรหัสภัยไม่มีตัวอาคาร 
เช่น สินค้าในที่โล่ง ถ้าบังคับให้ใส่ format ควรเป็น text เนื่องจากหน้าตารางกรมธรรม์ส่วนใหญ่ระบุเป็น 
กว้าง x ยาว (Fire) 
ตอบ พ้ืนที่ภายในอาคาร หน่วยเป็นตารางเมตร ชนิด DataSize : Number (10,2) *ห้ามว่าง 
 

56. OtherDiscountRate ของตารางกรมธรรม์ประกันภัย คือส่วนลด long term ใช่หรือไม่ รวมถึงส่วนลด
ประกันภัยตรงด้วยหรือไม่ (Fire) 
ตอบ ส่วนลดอ่ืนๆ นอกเหนือที่สามารถระบุได้ 
 

57. FireAdditionalPremium ของตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่ภัยเพ่ิมเป็น sub limit อัตราที่ต้อง
น าส่งใช้ อัตราภัยเพิ่มมารวมกันเลย หรือว่าต้องใช้สูตร เบี้ยภัยเพิ่มทั้งหมด/ทุนประกันภัย (Fire) 
ตอบ จ านวนเบี้ยประกันภัยส าหรับภัยเพิ่มของอัคคีภัย  
 

58. SumInsuredOfSplit ของตารางกรมธรรม์ประกันภัย เป็นทุนของอะไร ในเมื่อมีช่องของ Others แล้ว 
(Fire) 
ตอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59. IarPremiumSection2 ของตารางกรมธรรม์ประกันภัย ค าอธิบายน่าจะซ้ ากับ ล าดับที่ 50 แต่ถ้าดูจากชื่อ
ข้อมูลภาษาอังกฤษ กรมธรรม์ IAR ไม่มีหมวดความคุ้มครองที่ 2 ภัยพิบัติ? กรณีท่ีไม่ซ้ าจะใส่ข้อมูลอะไร 
(Fire) 
ตอบ จ านวนเบี้ยประกันภัยสุทธิ ส าหรับหมวดความคุ้มครองที่ 2 ภัยพิบัติ ของ IAR (กรณีไม่มีก าหนดค่า
เป็น 0.00 ) 
 

60. PremiumOfBI ของตารางกรมธรรม์ประกันภัย เบี้ย BI ต้องใส่ช่องนี้ใช่หรือไม่ ดังนั้นล าดับที่ 43 ต้อง
ยกเว้นรหัสประเภทงาน "07" และล าดับที่ 52 ต้องยกเว้นรหัสประเภทงาน "08" ใช่หรือไม่ (Fire) 
ตอบ จ านวนเงินเอาประกันภัยของการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  (กรณีไม่มีก าหนดค่าเป็น 0.00 ) 
 

61. SumInsuredOfDwellingRental ของตารางกรมธรรม์ประกันภัย ใส่เฉพาะที่เป็นส่วนขยายที่ซื้อเพ่ิมใช่
หรือไม่ (Fire) 
ตอบ ใช่  
 

62. SumInsuredOfOtherAccident ของตารางกรมธรรม์ประกันภัย ใส่ทุนของอะไร หรือว่าใส่ทุนของ
กรมธรรม์ IAR (Fire) 
ตอบ จ านวนเงินเอาประกันภัยส่วนของภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระท าอันมีเจตนาร้าย 
(ยกเว้นการกระท าเพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) (กรณีไม่มีก าหนดค่าเป็น 0.00 ) 
 

63. DedectibleAm ของตารางกรมธรรม์ประกันภัย ใส่ค่าเฉพาะ each and every loss ใช่หรือไม่ ในกรณี
เป็นกรมธรรม์ BI ใส่ค่าอย่างไร (Fire) 
ตอบ กรณีไม่มีก าหนดค่าเป็น 0  และถ้าเป็นข้อความ ให้ใส่ที DeductibleText 
 

64. จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด ของตารางผู้เอาประกันภัย กรณีคีย์ในกรมธรรม์ว่า รายการแนบ หรือกรณีคีย์
ในกรมธรรม์ว่า 10% ขั้นต่ า 10,000.-บาท จะต้องดึงข้อมูลอย่างไร (Marine) 
ตอบ กรณีไม่มีก าหนดค่าเป็น 0  และถ้าเป็นข้อความ ให้ใส่ที DeductibleText 
 

65. ผู้รับผลประโยชน์คนที่ 1 ถ้าไม่มี ได้หรือไม่อย่างไร (Non - Motor) 
ตอบ ไม่ได้ ต้องระบุค่ามา 
 

66. ผู้รับผลประโยชน์คนที่ 2 ถ้าไม่มี ได้หรือไม่อย่างไร (Non - Motor) 
ตอบ ได้  
 

67. Organization ของตารางกรมธรรม์ประกันภัยกรณีท่ี SubClass = 07,08,10  ต้องแสดงข้อมูลหรือไม่  
เพราะเอกสารระบุแค่ ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก(ในสถานประกอบการ) และการประกันภัย
ความรับผิดอันเกิดจากกิจการควบคุมประเภท 3 (Misc) 



ตอบ เป็นข้อความ 1) Not null/Not Blank กรณีการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ในสถาน
ประกอบการ) และการประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภท 3 และการ
ประกันภัยในหมวดทรัพย์สินยกเว้นการประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ 2) ความยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษร 
 

68. SumInsuredSection1 ของตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีที่กรมธรรม์ไม่ได้มีการแบ่งเป็น 3 section 
ค่าท่ีน าส่งล าดับที่ 30 ต้องเท่ากับล าดับที่ 36 ใช่หรือไม่ (Misc) 
ตอบ หมายถึง SumInsuredAmt  ให้ส่ง  จ านวนเงินเอาประกันภัยรวม 
 

69. PremiumAmtSection1 ของตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีท่ีกรมธรรม์ไม่ได้มีการแบ่งเป็น 3 section 
ค่าท่ีน าส่งล าดับที่ 31 ต้องเท่ากับล าดับที่ 38 ใช่หรือไม่ (Misc) 
ตอบ หมายถึง PremiumRate ให้ส่ง  อัตราเบี้ยประกันภัย 
 

70. PremiumAmtSection1 คือยอดเบี้ยสุทธิใช่หรือไม่ (Non - Motor) 
ตอบ ไม่ใช่  
 

71. รหัสประเทศ ของตารางผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ ถ้าคุ้มครองทั้งทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    มี 
10 ประเทศ บันทึกอย่างไร / กรณีคุ้มครองไม่ครบ บันทึกอย่างไร (Misc) 
ตอบ ประเทศของผู้เอาประกันภัย 
 

72. ตารางกรมธรรม์ประกันภัย รหัสแบบประกันภัยของ คปภ. คืออะไร (PA & Health) 
ตอบ  ที่ คปภ.ก าหนดให้ 
 

73. ที่อยู่ผู้เอาประกันภัย ,รหัสจังหวัด, อ าเภอ, ต าบล,รหัสไปรษณีย์,รหัสประเทศ  ของตารางผู้เอาประกันภัย
และผู้รับผลประโยชน์  น าข้อมูลของผู้ถือกรมธรรม์มาใช้ได้หรือไม่ (PA & Health) 
ตอบ  ที่อยู่ผู้เอาประกันภัย  ตามหน้าตาราง กรมธรรม์ 
 

74. เป็นแฟน ยังไม่สมรส ระบุอย่างไร (Non - Motor) 
ตอบ ระบุเป็น อื่นๆ ( ทางส านักงาน คปภ. ปรับปรุงตารางอ้างอิงให้ Download ) 

 
 


